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com métodos biogeográficos apropriados ao estudo de
processos históricos. Posteriormente, em um nível mais
interno, será realizada análise cladística e biogeográfica
do gênero neotropical Ormiophasia Townsend, 1919, com
nove espécies. Esta análise será bastante importante para
a compreensão da evolução espacial do grupo e também
para melhor entendimento do padrão biogeográfico geral da região neotropical. A revisão taxonômica envolverá
as 34 espécies neotropicais de Ormia Robineau-Desvoidy
e Ormiophasia Townsend. Também será realizada uma
documentação fotográfica das espécies de Ormiini. Este
projeto está integrado ao projeto temático Limites geográficos e fatores causais de endemismo na floresta Atlântica
em Diptera (Insecta). Assim, será realizado um estudo da
diversidade de Ormiini na Mata Atlântica, com levantamento taxonômico do grupo nas localidades consideradas neste projeto.
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Ácaros são artrópodes de grande diversidade e com
muitas espécies de importância médica, veterinária e agrícola. O conhecimento sobre a diversidade de ácaros plantícolas em ambientes naturais ainda é pequeno, da mesma
maneira ainda é pouco o conhecimento das relações ecológicas entre as espécies e, destas, com o meio ambiente,
assim como sobre a biologia da maioria das espécies. Esse
conhecimento é de fundamental importância tanto para
determinar ações de conservação de áreas naturais, como
para a proteção de ambientes agrícolas contra pragas,
uma vez que existem espécies de ácaros que atuam como
pragas e espécies que atuam como inimigas naturais dessas pragas. Por meio deste projeto, propõe-se estudar diversos aspectos de ácaros plantícolas, dentro de três linhas
de pesquisa: taxonomia, estrutura de comunidades e biologia de ácaros plantícolas. Essas linhas serão desenvolvidas, inicialmente, mediante quatro subprojetos: 1) ácaros
plantícolas em fragmentos florestais e áreas cultivadas na
região noroeste do Estado de São Paulo, que consiste na
avaliação da diversidade de ácaros em fragmentos florestais e áreas agrícolas; 2) ácaros fitosseídeos (Phytoseiidae)
do Brasil, que consiste na elaboração de um guia para a
identificação de todas as espécies de fitosseídeos encontradas no Brasil (cerca de 130), incluindo chaves de identificação, ilustrações, redescrições e distribuição geográfica das espécies; 3) revisão do gênero Fungitarsonemus

Cromroy (Prostigmata: Tarsonemidae), incluindo chaves
de identificação, descrição de espécies novas, redescrições
e distribuição geográfica das espécies; 4) avaliação do potencial de predação de ácaros predadores que será realizada por meio da avaliação dos predadores com diferentes
tipos de alimento.
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A Mata Atlântica brasileira é considerada, em termos
de biodiversidade, um dos mais importantes hotspots do
planeta, com elevada concentração de espécies endêmicas.
No entanto, vem sofrendo ao longo dos anos um acelerado processo de degradação e perda de habitats. No Brasil,
existem poucos estudos sobre a estrutura de comunidades
locais e regionais de anfíbios em gradientes de altitudes
em áreas acima de mil metros. A serra da Mantiqueira é
uma das mais importantes cadeias de montanha do Sudeste brasileiro, apresentando uma grande diversidade
de ecossistemas com diferentes características de relevo e
vegetação. A escassez de informações sobre a distribuição
geográfica, história natural e ecologia das espécies de anuros da serra da Mantiqueira limita o conhecimento sobre
modelos gerais de estruturação e origem das comunidades
locais e regionais, da diversidade e a extensão da área de
ocorrência dessas espécies, dificultando a implantação de
políticas adequadas de conservação. Este projeto visa estudar riqueza, diversidade, ocupação de habitats, comportamento reprodutivo e distribuição das espécies de anuros
em gradientes altitudinais na região da serra da Mantiqueira. Serão realizados inventários de anurofauna no Parque Estadual de Campos do Jordão, SP, Piquete, SP, e no
Parque Nacional do Itatiaia, MG/RJ. Em cada localidade,
serão amostrados três gradientes altitudinais (entre 1.200
e 1.400 m; 1.600 e 1.700 m e entre 1.900 e 2.000 m), utilizando armadilhas de interceptação e queda (pitfall trap
with drift-fence) e busca ativa efetuada pelo método de levantamento por encontro visual. As comparações entre os
resultados obtidos para as comunidades locais e regionais
serão efetuadas por meio de análises estatísticas e plotagens de mapas de distribuição geográfica local e regional.
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